
SEYYiD BATIAL GAZi KÜLLiYESi 

Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nin aksonometrik izdüşümü 

tülüdür. Medrese odalarının avluya bakan 
cephelerinde kök boya ile yazılmış yazı
larta (Allah, Muhammed, Ali ,kutbülarifln 
Hazret-i Sultan Seyyid Battal Gazi) sema
hane ve türbenin duvarlarında bitkisel be
zemeler ve çiçek desenlerinin bulunduğu 
eski resimlerden anlaşılmaktadır. 

1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 
sırasında ve daha sonra Mill! Mücadele yıl
larında Yunan işgalinde büyük ölçüde ha
rap olan külliye 1956-1961 yılları arasında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından res
tore edilmiştir. Kutlu şahsiyeti bakımın
dan Seyyid Battat Gazi adına Osmanlı ül
kesinin bazı yerlerinde yapılmış makam 
türbelerle de karşılaşılmaktadır. Konya 
Ereğiisi ' nin doğusunda Toros dağlarının 
kuzey eteğindeki bir düzlükte yalnız te
meli kalmış bir türbe harabesi çevre köyle
ri tarafından Seyyid Battat Gazi'ye ait ola
rak saygı görüyordu. 
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SEYYİD BEY 
(1873-1925) 

Hukukçu, Cumhuriyet . döneminin 
ilk adiiye vekili. 

_j 

Mehmed Seyyid İzmir'de doğdu. Baba
sı İzmir eşrafından Müezzinzil.deler_ aile
sinden Abdullah Takıyyüddin'dir. Meşhur 
alim İbn Melek'in de aralarında bulundu-

ğu büyük dedeleri Aydınoğulları'nın da
veti üzerine Türkistan'dan Aydın sanca
ğına gelmişti (Seyyid Bey, s. 55). İyi bir 
medrese eğitimi alan Mehmed Seyyid'in 
İzmir'de bulunduğu yıllar hakkında ye
terli bilgi yoktur. 1904 yılında 18. devre 
birincisi olarak Mekteb-i Hukuk'tan me
zun olduktan sonra İzmir'de iki yıl kadar 
avukatlık yaptı (Türk Parlamento Tarihi, IJI, 

445). Dikülfünun Hukuk Fakültesi'nde baş
ladığı usGI-i fıkıh müderrisliği aralıklarla 
ölümüne kadar devam etti. ll. Meşruti

yet'in ilanıyla birlikte siyasete atıldı ve 1908 
seçimlerinde İzmir mebusu oldu, 191 2 ve 
1914 seçimlerinde aynı ilden mebus se
çildi. Üçüncü meclisteki iki yıllık görevinin 
ardından 13 Kasım 1916'da Ayan Meclisi 
üyeliğine tayin edildi. Osmanlı İttihat ve 
Terakk'i Cemiyeti'nin lider kadrosunda bu
lunan Seyyid Bey 1910'da İttihat ve Terak
ki Fırkası başkan yardımcılığına, 1911 'de 
fırka reisliğine getirildi. Medrese köken
li olmasının verdiği ilm! nüfuzla cemiyet 
içinde bir denge unsuru olduğu ve hİzip
Ierin arasını bulmada etkin rol üstlendiği 
anlaşılmaktadır. 1918 yılının Mütareke or
tamında bazı İttihatçılar'ca kurulan kısa 
ömürlü Teceddüt Fırkası'nın kurucuları ara
sında yer aldı (Bayar, I, 122). 

Mebus ve İslam hukuku müderrisi ola
rak ll. Meşrutiyet döneminde çeşitli ka
nunlaştırma vetadil komisyonlarında gö
rev yaptı. İlk defa 1909 yılında Kanun-ı 
Esasi'nin tadili için görevlendirilen otuz ki
şilik özel komisyonda (Tunaya, IJI, 379) ve 
1916'da Mecelle'nin ikmal vetadiliiçin 
Mebusan Meclisi'nce kurulan komisyonlar
dan Kanun-ı Medeni Komisyonu'nda bu
lundu (Öztürk, s. 96). Mondros Mütare
kesi'nin ve İngilizler'in İstanbul'u işgalinin 
ardından Malta'ya sürgün edilenler ara
sında Seyyid Bey de vardı. Bir yandan Hu
kuk Fakültesi'nde müderris olması, diğer 
yandan İttihat ve Terakk'i Fırkası'nın önde 
gelen isimlerinden biri olarak Mütareke 
sonrası ortamda milliyetçi hareketler açı
sından potansiyel bir etkiye sahip bulun~ 

ması sebebiyle bu sürgüne dahil edildiği 
söylenebilir. 29 Nisan 1920 tarihinde baş
layan sürgünden 1921 yılı Ekim ayı sonun
da İstanbul'a dönen Seyyid Bey burada 
durmayarak Ankara'ya gitti. fakat ardırio 
dan tekrar İstanbul'a gelip Ayan Meclisi'
nin ilgasına kadar darülfünundaki hocalı-
ğına devam etti. , . 

Milli Mücadele sırasında Mustafa Ke~ 
mal'in kendileriyle irtibat kurarak Anado
lu'daki harekete destekvermelerini iste
diği kişiler arasında bulunan Seyyid I;ley, 
Cumhuriyet'in ilanından önceki dönemdE!: 



Mustafa Kemal' e hukuki konularda danış
manlıkyaptı (Soyak. ı . 182) 1923yılı baş

larında (3 Mayıs 1339) Adiiye Vekaleti ta
rafından teşkil edilen ta'dll-i kavanln ko
misyonlarından ilki olan ve Mecelle'yi ta
dille görevlendirilen Vacibat Komisyonu'n
da Ali Haydar Efendi'nin istifasıyla boşa
lan komisyon başkanlığına seçildi. Cumhu
riyet'in ilanının arefesinde yapılan seçim
lerde İzmir'den milletvekili ve ikinci mec
lisin 14 Ağustos 1923 tarihinde yaptığı 
Hey' et-i Vekile seçiminde adiiye vekili ol
du. Tekyeni üye olarak kabineye dahil edil
mesi yeni hukuki düzenlemelerde kendi
sinden katkı beklendiğini göstermektedir. 
Ali Fethi Bey (Okyar) başkanlığındaki bu 
kabinenin 27 Ekim 1923'te istifa etmesi 
üzerine Cumhuriyet'in ilanının ardından 
İsmet İnönü başkanlığında kurulan kabi
nede de bu görevine devam etti. Seyyid 
Bey'in adiiye vekilliği. 3 Mart 1924'te Şer
'iyye ve Evkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiy
ye-i Umumiyye Vekilieti 'nin ilgası dolayı
sıyla İsmet Paşa kabinesinin s Mart 1924'
te istifasına kadar sürdü. 6 Mart 1924'te 
yine İsmet Paşa başkanlığında kurulan ye
ni kabinede Seyyid Bey'in de aralarında bu
lunduğu bazı vekiliere yer verilmedi (Sey
yid Bey'in tasfiyesi sebepleri için bk. Er
dem, Seyyid Bey'in İslam Hukuku Saha
sındaki Çalışmalarının Değeri, s. 40-48) . 

Meclisteki görevine kısa bir süre daha de
vam eden Seyyid Bey, 20 Nisan 1924 tarih
li Teşkilat-ı Esasiyye Kanunu'nun 23. mad
desinde milletvekillerinin aynı zamanda 
başka bir memuriyet almalarının yasak
lanması üzerine mebusluktan ayrılarak is
tanbul'a darülfünundaki görevine döndü. 
Kuruluş halindeki ilahiyat Fakültesi reis
liğine (deka nlık) getirildi. Ölümüne kadar 
ilahiyat Fakültesi'nde tarih-i fıkıh ve Hu
kuk Fakültesi'nde usul-i fıkıh hocalığını sür
dürdü. Yakalandığı zatürreden 8 Mart 1925 
tarihinde ölen Seyyid Bey ertesi gün Beya
zıt Camii'nde kılınan cenaze namazının ar
dından Sultan Mahmud Türbesi hazire
sine defnedildi. Günümüzde kabrinin ha
zlredeki yeri tam olarak belli değildir. 

Seyyid Bey'in görüşleri dönemin İslam
cılık anlayışı içinde modern bir bakış açısını 
temsil etmektedir. Taklitten ve mezhep 
taassubundan uzak durulması, ictihad ka
pısının açılması gerektiğine dair vurgula
rı devrin İslamcı söylemini büyük ölçüde 
yansıtmaktadır. Özellikle hilafet ve kanun
Iaştırma tartışmaianna katkısı göz önüne 
alındığında, fıkıh ilminin tarih ve literatü
rüne modern dünyanın kurumlarını meş
rulaştırmak üzere yaklaşmasının onun İs
lamcılık anlayışının ana hatlarını teşkil et-

tiği anlaşılmaktadır. Hakkında çeşitli tar
tışmalar yapılan IL Meşrutiyet sonrası ba
zı kanuniaştırma çalışmalarına çok sık atıf
ta bulunan Seyyid Bey'in eserleri yaşadığı 
siyasal ve sosyal çevrenin gündeminden 
derin izler taşımaktadır. Gerek Osmanlı 
gerek Cumhuriyet kanunlaştırmalarında 
dönemin şartlarına ve gereklerine fıkıh il
mi içinde kalınarak uygun çözümler üretil
mesi gerektiği düşüncesinin Seyyid Bey'in 
eserlerinde önemli bir perspektif oluştur
duğu söylenebilir_ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart 
1924 'te hilafetin kaldırılması teklifinin gö
rüşüldüğü otururnun sonunda Seyyid Bey 
adiiye vekili sıfatıyla uzun bir konuşma ya
parak bu kararın şer'! dayanaklarını tarihi 
ve fıkhl zeminde temellendirmeye çalış
mıştır. Daha çok bu konuşmasıyla tanı
nan Seyyid Bey, hilafetin dini değil dün
yeVI bir kurum olduğu fikrini savunarak hi
lafeti hakiki ve sur! olmak üzere ikiye ayır
mış ve halihazırdaki hilafetin gerçek hila
fet olmadığını söylemiştir_ Ayrıca hilafeti 
fıkıhtaki vekalet akdi çerçevesinde halkla 
halife arasındaki bir sözleşme biçiminde 
tanımiayarak konunun daha basit bir düz
lemde açıklanabileceğini iddia etmiştir. Bu 
konuşmanın mecliste hilafetin kaldırılma
sı kararının alınması esnasında milletve
killeri üzerinde rahatlatıcı bir etki yaptığı 
söylenebilirse de kararda tek başına etki
li olduğu yolundaki düşünceler abartılıdır. 

Eserleri. Seyyid Bey'in eserlerinde güç
lü bir mantık örgüsü ve tahlilci bir yakla
şım ön plana çıkmaktadır. Kavram ve te
rimlerin kullanılmasında gösterdiği titiz
lik, çıkarımların geliştirilmesindeki tutar
lılık, kaynaklara yaptığı atıflar, bu atıfların 
yapıldığı eser ve müelliflerle ilgili kısa bilgi 
ve değerlendirmeleri üslubunu etkili kılan 
hususlar arasında zikredilebilir. 1. Usul-i 
Fıkıh Dersleri I (İstanbul 1328-1329) . Z. 

Usul-i Fıkıh Dersleri II (İ sta nbul 1330) . 

Darülfünun Hukuk Fakültesi'nde akuttu
ğu derslere ait notlarından oluşan bu iki 
kitap usUl-i fıkıh sistematiğini kapsamak
tadır. Konular metin ve şerh biçiminde iş
lenmiş, yer yer mezhepterin farklı görüş
lerine temas edilmiştir. 3. Usul-i Fıkıh, 
Cüz'-i Evvel: Medhal (İstanbul ı333) . 

Seyyid Bey'in en tanınmış eseridir_ Önce
ki kitaplarının daha geniş bir muhteva ile 
yine ders takriri olarak kaleme alınmış şek
li olan eserde usUl-i fıkhın tarihi, genel 
özellikleri ve ictihad-taklid konuları işlen
mektedir. Eser klasik usUl-i fıkıh kitapla
rında bulunmayan, ancak dönemin aktü
el tartışma gündemi dolayısıyla yer veril
miş olan hilafet ve halifenin yasama yet-
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kisi konusunda uzun bir bölüm içermek
tedir (s. ıo6-1 62; bu kısmın yeni harfler
le yayımı : Seyyid Bey, "Hilafet", haz. Sami 
Erdem, Hilafet Risaleleri, haz. İsmail Kara, 
istanbul 2004, IV, 443-484). 4. Usul-i Fı
kıh Dersleri Mebdhisinden İrade, Ka
za ve Kader (İstanbul ı338). Medhal'in 
devamı niteliğindeki eserde irade, şer'! 
deliller, hüküm bahisleri, hikmet-i teşri' ve 
makasıd konuları yer almaktadır. 5. Kon
ferans: Hak Methumunun ve Kuvve-i 
Müeyyidesinin Suret-i Telakkisi Hak
kında İslam Felsefe-i Hukilkuyla Av
rupa Felsefe-i Hukuku Arasında Bir 
Mukayese ( İ stanbul I 338). 6. Hilafet ve 
Hakimiyyet-i Milliyye (baskı yeri yok [An
karaı. ts. [ 19231) Abdülgan'i Seni Bey'in 
Arapça'ya tercüme ettiği eser ( el-ljilafe ve 
su[tatü'l-ümme, Kahire · ı 342) Fransızca'
ya da çevrilmiştir ("Califat et souverainete 
nationale" , RMM, LIX [ı 925 ı. s. 5-8 ı) Üze
rinde müellif adı yer almayan ve meclis
ten bir grup alim tarafından kaleme alın
dığına dair rivayetler bulunan eserin Sey
yid Bey'e ait olduğu konusunda güçlü işa
retler vardır (Erdem, Seyyid Bey'in İslam 
Hukuku Sahasındaki Çalışmalannın De
ğeri, s. 80-85). Risalede, halifenin yetkile
rinin sınıriandıniması ve sonuç olarak hi
lafetle saltanatın birbirinden ayrılabilece
ği görüşü dini ve tarihi açıdan temellen
dirilmeye çalışılmaktadır. 7. Hildtetin Ma
hiyyet-i Şer'iyyesi: Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin 3 Mart 1340 [1924] Ta
rihinde Mün'akid İkinci İçtimaında Hi
ldtetin Mahiyyet-i Şer'iyyesi Hakkında 
Adiiye Vekili Seyyid Bey Taratından 
ira d Olunan Nutuk (Ankara, ts. [ı 9241). 

Yeni harflerle sadeleştiriimiş neşirleri de 
yapılmıştır (Hila{etin Mahiyet-i Şer'iyesi, 

haz. Suphi Menteş, istanbul ı 969; Şeriat 

Açısından Halifeliğin İçyüzü, haz. Hasan 
Adnan Önelçin, istanbul ı 970; "Hilafetin 
Şer'! Mahiyeti", haz. İ smail Kara, Türkiye '
de İslamcılık Düşüncesi, istanbul ı 987, I, 

ı 79-220). Seyyid Bey'in bu konuşma met
ninde, hilafetle saltanatın ayrılmasının bir 
adım daha ötesine geçilerek mevcut şart
larda artık böyle bir müesseseye ihtiyaç 
bulunmadığından yerini hakimiyyet-i mil
liyyeyi esas alan bir siyasal yönetimin ala
bileceği düşüncesi savunulmaktadır. 8. Ta
rih-i Fıkıh Dersleri (İstanbul ı 340). 9. "İc
tihad ve Taklid" (İslam Mecmuası, l/4 [İs

tanbul, Reblü lahir 1332 1. s. 8- 11 ; 1/5 [Ce
maziyelevvel 1332 1. s. 5- ı O; 1/7 [Cemazi
yelahir ı 332 1. s. 2-5) 10. "Milk, Mal ve 
Bey'in Mahiyyet-i Hukükiyyeleri" (Darülfü
nun Hukuk Fakültesi Mecmuası, l/2 [Ma
yıs 13321. s. ı 3 I-1 41). 
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IJ!1II!.I SAMiERDEM 

SEYYİD BURHANEDDİN 
( w;.~' w~ .r. .i;... ) 

Seyyid Burhanüddin Hüseyn 
Muhakkık-ı Tirmizi 

(ö . 639/ 1241) 

L Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin şeyhi._j 

561 ( 1166) veya 565 ( 1169) yılında Tir
miz'de doğdu. Seyyid Kasım Tirmizi'nin 
torunu, Seyyid Hasan Tirmizi'nin oğludur 
(Sahih Ahmed Dede, s. 123) . Soyu Hz. Hü
seyin'e dayandığından "Seyyid" ve "Hüsey
nl" nisbeterinin yanı sıra kalplerdeki sırları 
bilmesi veya Şems-i Tebrizl'nin Konya'ya 
gelişini Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye ön
ceden haber vermesi dolayısıyla "seyyid-i 
sırdan" , Mevlana tarafından anıldığı üze
re "Burhaneddin, burhan- ı din, burhan" 
ve tahkik ehli bir sufi olduğunu belirten 
"muhakkık" lakaplarıyla tanınır. Tirmiz'de 
ilim tahsilinden sonra 605'te (1208) Belh'e 
giderek Mevlana'nın babası Sultanülulema 
Bahaeddin Veled'e intisap etti. Kırk gün 
sohbetinde bulunup icazet almasının ardın
dan Tirmiz'e döndü. Ertesi yıl tekrar Belh'e 
gelip burada iki üç yıl kadar kaldı. Bu dö
nemde henüz çocuk yaşlardaki Mevlana'
nın atabegliğini üstlendL Bahaeddin Ve-
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led'in ailesiyle birlikte Belh'ten hicret et
mesi üzerine Tirmiz'e yerleşti (616/ 1219). 

Mevlevl kaynaklarında onun bu tarihten iti
baren sürekli cezbe ve sekr halinde yaşa
dığı, inzivaya çekildiği , sekr halinden sah
va geçip sekiz yıl kadar öğretim ve irşad 
faaliyetinde bulunduğu , daha sonra Ana
dolu'ya gittiği kaydedilmektedir. 

Menakıbnamelerde Seyyid Burhaned
din'in Anadolu'ya gitme sebebi hakkında 
çeşitli rivayetler yer almaktadır. Şeyhi Ba
haeddin Veled'in 18 Reblülahir 628 (23 Şu
bat 1231 ) cuma günü Konya'da vefat etti
ğini aynı gün Tirmiz'de ders verirken, ''Ya
zık yazık, şeyhim bu toprak aleminden te
miz aleme göçtü" diyerek keşfetmesi ve 
bir gece rüyasında şeyhinin, "Benim Ce
laleddin'imi yalnız bırakrnışsın ve onu ko
rumak konusunda kusur ediyorsun" hita
bını duyması birkaç dostu ile beraber Kon
ya'ya gitmesinde etken olmuştur (FerT
dOn-i Sipehsa lar, s. 11 8; Ahmed EflakT, 1. 

56-57, 73). Sultan Veled'e göre Tirmiz ulu
larından birinin Bahaeddin Veled'in Kon
ya'da olduğunu bildirmesi üzerine Anado
lu'ya gitmeye karar vermiştir ( İbtidana

me, s. 245). Bu yıllarda Maveraünnehir ve 
Horasan'ı kasıp kavuran Moğol akınlarının 
onun hicret etmesinde etkili olduğu da 
ileri sürülmüştür (DMBİ, XII, 60) . Seyyid 
Burhi!ıneddin şeyhinin vefatından bir yıl 
sonra Konya'ya ulaştığı, Sincari Mescidi'n
de inzivaya çekildiği, bu sırada Larende'
de bulunan Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye 
mektup yazarak orasının Moğol istilası se
bebiyle oturmaya elverişli olmayacağını be
lirtip onu Konya'ya çağırdığı, bazı kaynak
larda Konya'ya gelmeden önce Kayseri'ye 
uğrayıp bir süre şehrin yöneticisi Sahib is
fahi!ınl'nin evinde kaldığı kaydedilmekte
dir. Seyyid Burhi!ıneddin, Mevlana'ya baba
sının hem zahir hem hal ilimlerinde kamil 
bir şeyh olduğunu . kendisinin zahir ilimle
rinde elde ettiği üstün dereceyi hal ilimle
rinde de kazanması gerektiğini söylemiş, 
bunun üzerine Mevlana kendisine intisap 
etmiştir (Fer!dOn-i Sipehsalar, s. ı 18; Sul
tan Veled, s. 248) . Efli!ıki, Mevlana'nın ona 
daha Belh'te iken intisap etmiş olabileceği
ni söyler (Ariflerin Menkıbeleri, ı , 59) . Sey
yid Burhi!ıneddin ertesi yıl zahir ilimlerin
de daha da ilerlemesi için Mevlana'yı Dı
maşk'a gönderdi. Kendisinin, 630 (1233) 
yılında gerçekleştiği anlaşılan bu seyahat 
sırasında Kayseri'ye kadar Mevlana'ya re
fakat ettiği belirtilmektedir. Seyyid Bur
haneddin'in, halifenin elçisi olarak Anado
lu'ya gelen ve Konya'da Bahaeddin Veled'in 
kabrini ziyaret ettikten sonra Kayseri'ye 

uğrayan Şehi!ıbeddin es-Sühreverdi ile gö
rüştüğü , bu görüşme sırasında hiç konuş
madıkları (Feridun- i Sipehsa lar, s. 11 9). 

Sühreverdl'nin bunun sırrını soran mürid
lerine Seyyid Burhi!ıneddin'in, "Hal ehli ya
nında kal dili değil hal dili lazımdır" sözü
nü naklettiği rivayet edilir (Ahmed Eflakl, 
I, 74; Sahih Ahmed Dede, s. 155) . Ancak 
Sühreverdl'nin Konya'ya 1221 , Seyyid Bur
haneddin'in ise 1232'de geldiği bilindiğine 
göre bu görüşmenin Anadolu'da yapılmış 
olması mümkün görünmemektedir (Göl
pınarlı , Mevlana Celaleddin, s. 45) . 

Eflaki, Sahib İsfahi!ınl'nin Halep'te Hal
laviyye, Dımaşk'ta Mukaddemiyye medre
selerinde dört veya yedi yıl ders aldıktan 
sonra Kayseri 'ye dönen Mevlana'yı sara
yında misafir etmek istediğini, Seyyid Bur
hi!ıneddin 'in buna razı olmadığını, ilirnde 
babasını geçtiğini , "ledün ilminden inciler 
saçması için" halvete girmesi gerektiğini 
söyleyerekonu toplam 1001 günde ardar
da üç defa halvete soktuğu nu, halvet son
rasında, "Bütün ilimlerde eşi benzeri bu
lunmayan bir insan oldun; haydi yürü. in
sanların ruhunu taze bir hayat ve hesap
sız bir rahmete garket; bu silret alemi
nin ölülerini kendi mana ve aşkınla dirilt" 
dediğini, ardından birlikte Konya'ya gittik
lerini, Seyyid Burhaneddin'in burada ona 
irşad için icazet verdiğini kaydeder (Arifle
rinMenkıbeleri, l , 8 1-84, 89). SahihAhmed 
Dede'ye göre 639 ( 124 1-42) yılında ger
çekleşen bu olay sırasında Mevlana otuz 
altı, Seyyid Burhi!ıneddin yetmiş beş yaşın

dadır (Meu leuflerin Tarihi, s. 159). Konya'
da müridi Selahaddin-i ZerkCıb'un evinde 
misafir kaldığı sırada. "Halimi sana. kalimi 
Mevlana'ya bağışladım" diyerek kendisin
den iki mirasın intikal ettiğini ifade eden 
Seyyid Burhi!ıneddin 'in daha sonra Kayse
ri'ye yerleşmek istediği, Mevlana'nın buna 
razı olmadığı, bunun üzerine onun. "Bura
ya kuwetli bir aslan yöneldi; ben de bir 
aslanım, birbirimizle geçinemeyiz, onun 
için gitmek istiyorum" diyerek onu razı et
tiği , bu sözüyle Şems-i Tebrizi'nin Konya'
ya geleceğini beş yıl önceden haber ver
diği rivayet edilir ( FerTdOn-i Sipehsalar, s. 
120). Mevlana'nın siyasi ortamdan duydu
ğu endişeden dolayı şeyhinin Kayseri'ye 
gitme isteğine karşı çıktığı ileri sürülmüş
tür. Bu iddiaya göre Mevlana, kendisi gi
bi ahilere muhalif olan Seyyid Burhaned
din'in ahi ve Türkmen zümrelerine destek 
veren L Alaeddin Keykubad'ın iktidarı za
manında Kayseri'ye gitmesine izin verme
miş. onun Kayseri'ye son gelişi Keykubad'ın 
öldürülmesi ve ahilerin tasfiyesi üzerine 


